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1.1 บทน า 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น 
พ.ศ .2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ .ศ . 2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
แผนพัฒนำและแผนด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมข้อ 26 กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนให้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนโครงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ                        ที่
ด ำ เนินกำรในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  แล้ วจัดท ำร่ ำงแผนด ำ เนินงำน                     
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกำศเป็นแผนด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน 15 วัน  นับ
แต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย 30 
วัน 

ข้อ 27 แผนด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำก
หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องด ำเนินกำร           ในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและแก้ไขแผนด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว เทศบำลต ำบลโชคชัย อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำจึง
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2565 เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน 
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี
งบประมำณนั้น และท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงท ำให้กำรติดตำม                
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น  
1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์ของโครงกำร/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2) เพื่อให้กำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน 
3) เพื่อให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
4) เพื่อเพ่ิมควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 



1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำร
ด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลโชคชัย 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำ

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นน ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือประกำศใช้ ซึ่ง

สำมำรถเขียนเป็นแผนภำพได้ดังนี้ 
แผนภาพ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนด าเนนิงาน 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงานต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

 



1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ 
2. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สำมำรถตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณ

เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ และแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด    งบประมำณ ด ำเนินกำร

1.

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 8.82 4,146,545 9.98 กองช่าง
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.47 100,000 0.24 กองช่าง

7 10.29 4,246,545         10.22
2.

 - แผนงานงบกลาง 5 7.35 22,210,000         53.47 ส านักปลัดฯ
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.47 20,000              0.05 ส านักปลัดฯ
 - แผนงานสาธารณสุข 4 5.88 1,410,000          3.39 กองสาธารณสุข
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 13.24 760,000             1.83 ส านักปลัดฯ,กอง

สาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.47 500,000             1.20 ส านักปลัดฯ

20 29.41 24,900,000 59.95
3.

 - แผนงานการศึกษา 7 10.29 9,705,650          23.37 กองการศึกษา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565

เทศบำลต ำบลโชคชัย  อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์แนวทำง
ร้อยละของ

งบประมำณท้ังหมด

รวม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

ผด.01

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด    งบประมำณ ด ำเนินกำร
ยุทธศำสตร์แนวทำง

ร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด

7 10.29 9,705,650 23.37

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 13.24 423,000             1.02 ส านักปลัดฯ

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.88 380,000             0.91 ส านักปลัดฯ

13 19.12 803,000 1.93
5.

 - แผนงานการเกษตร 1 1.47 100,000 0.24 กองช่าง

1 1.47 100,000 0.24
6.

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 11.76 300,000             0.72 ส านักปลัดฯ
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 17.65 1,480,000          3.56 กองการศึกษา

20 29.41 1,780,000 4.29

68 100.00 41,535,195        100รวมท้ังส้ิน

รวม

รวม
ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดควำมสมดุลและย่ังยืน

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่ 2 การยกระดับสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู ่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า 
คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่หวิน 
(ส่วนท่ีเหลือ)

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม
ฝารางวีบนหลังท่อและบ่อพัก รวม
ความยาววางท่อระบายน ้าพร้อม ฝา
รางวีบนหลังท่อและบ่อพักไม่น้อยกว่า
 28.50 เมตร

51,345 หมู่ท่ี 6 ต้าบล
โชคชัย

กองช่าง P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนน
 ถนนเสรีประชา
(ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึงวัดบิง) 
และถนนวัลลิภากรณ์ 
(ช่วงแยกตัดถนนโชคชัย-ครบุรีถึง
แยกถนนเสรีประชา)

 - รื อผิวถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 6.20 เมตร ยาวประมาณ 
409.00 เมตร คิดเป็นพื นท่ีรื อถอน
ถนน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า 2,535.80
 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับถนน คสล. เดิม ขนาดกว้างเฉล่ีย 
6.60 เมตร ยาวประมาณ 744.00 
เมตร และขนาดกว้างเฉล่ีย 6.10 
เมตร ยาวประมาณ 375.00 เมตร 
และทางเช่ือม 433.00 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
- คิดเป็นพื นท่ีก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกทับถนน  คสล.เดิมไม่น้อยกว่า 
7,630.90 ตารางเมตร (รวมพื นท่ีบ่อ
พักพื นท่ีไม่น้อยกว่า 245.00 ตาราง
เมตร
 - ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกโรย
ลูกแก้วสะท้อนแสง คิดเป็นพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 7,630.90 ตารางเมตร 
(รวมพื นท่ีบ่อพัก)

3,280,000 หมู่ท่ี 6,7,8 
ต้าบลโชคชัย

กองช่าง P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3  โครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ซอยบ้านช่างป้อม

 - รื อถอนถนน คสล. เดิม ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 68.00
 เมตรคิดเป็นพื นท่ีรื อถอนถนน คสล. 
ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 2.80 เมตร ยาวประมาณ 
101.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
รวมเป็นพื นท่ีก่อสร้างถนน คสล.      
ไม่น้อยกว่า 282.80 ตารางเมตร (หัก
พื นท่ีบ่อพัก)  
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อกลางถนนพักทุกระยะ 6.00 
เมตร  (บ่อพัก 17 บ่อ) รวมความยาว
วางท่อระบายน ้า พร้อมบ่อพักกลาง
ถนนไม่น้อยกว่า 101.00 เมตร
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
พร้อมฝารางวีบนหลังท่อและบ่อพัก 
รวมความยาววางท่อระบายน ้าพร้อม
ฝารางวีบนหลังท่อและบ่อพักไม่น้อย
กว่า 23.00 เมตร

428,200 หมู่ท่ี 7 ต้าบล
โชคชัย

กองช่าง P P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการปรับปรุงเปล่ียนฝารางวี
ระบายน ้า คสล. ถนนเสรีประชา
(ช่วงปากซอยแสนแสบทั ง 2 ข้าง)

 - รื อถอนฝา และสกัดปรับแต่งบ่าราง
ระบายน ้าของเดิม ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 168.00 เมตร 
  - ก่อสร้างฝารางวี คสล. ชนิดฝาติด
ตายและฝาเปิด-ปิด (ฝาเปิด-ปิด 
จ้านวน 28 จุด) ขนาดกว้างเฉล่ีย 
0.55 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
168.00 เมตร

156,000 หมู่ท่ี 6,7 
ต้าบลโชคชัย

กองช่าง P P P P

5 โครงการปรับปรุงเปล่ียนฝาราง
ระบายน ้า คสล. ถนนเสรีประชา 
(ช่วงหน้าร้าน CJ ถึงร้านขายน ้ามัน)

 - รื อถอนฝา และสกัดปรับแต่งบ่าราง
ระบายน ้าของเดิม ความยาวรวม ไม่
น้อยกว่า 110.00 เมตร 
  - ก่อสร้างฝารางวี คสล. ชนิดฝาติด
ตายและฝาเปิด-ปิด (ฝาเปิด-ปิด 
จ้านวน 18 จุด) ขนาดกว้างเฉล่ีย 
0.65 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
110.00 เมตร

125,000 หมู่ท่ี 6 ต้าบล
โชคชัย

กองช่าง P P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการปรับปรุงเปล่ียนฝาราง
ระบายน ้า คสล. ถนนเสรีประชา 
(ช่วงปากซอยเสรีประชา 3 ถึงซอย
บ้านน้านพ)

 - รื อถอนฝา และสกัดปรับแต่งบ่าราง
ระบายน ้าของเดิม ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 93.00 เมตร 
  - ก่อสร้างฝารางวี คสล. ชนิดฝาติด
ตายและฝาเปิด-ปิด (ฝาเปิด-ปิด 
จ้านวน 15 จุด) ขนาดกว้างเฉล่ีย 
0.65 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
93.00 เมตร

 106,000 หมู่ท่ี 6 ต้าบล
โชคชัย

กองช่าง P P P P

รวมท้ังส้ิน 4,146,545

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02

แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 อุดหนุนการไฟฟ้าฯ ส่าหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ
ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ

กองช่าง P P P P

รวมท้ังส้ิน 100,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผด.02

 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชนทุกคนใน
พ้ืนท่ี

300,000 ภายในเขตเทศบาล
 ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ี
ขาดแคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือการยังชีพ

18,600,000 ภายในเขตเทศบาล
 ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P P P P P P P P P P

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของคนพิการท่ี
ขาดแคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือการยังชีพ

3,060,000 ภายในเขตเทศบาล
 ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P P P P P P P P P P

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เอดส์
ท่ีขาดแคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือการยังชีพ

150,000 ภายในเขตเทศบาล
 ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P P P P P P P P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :  เทศบาลต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เพ่ืออุดหนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล  
โชคชัย

100,000 สมทบเงิน
งบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ส านักปลัดฯ P P

  22,210,000รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :  เทศบาลต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผด.02

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลโชคชัย

20,000 ห้องประชุม 
เทศบาลต าบล  
โชคชัย

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

P P

รวมท้ังส้ิน 20,000        

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) แบบ ผด.02
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข

เพ่ือส ำหรับสนับสนุน
งบประมำณให้กับชุมชนทุก
ชุมชน

380,000 ภำยในเขตเทศบำลฯ กองสำธำรณสุข P P P P

      380,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวมท้ังส้ิน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) แบบ ผด.02

งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ

เพ่ือให้ประชาชน ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ

500,000 ภายในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ

P P P P P P P P P P P P

2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019

เพ่ือให้ประชาชน ปลอดภัยจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

500,000 ภายในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ

P P P P P P P P P P P P

3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

30,000 ภายในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ

P P

    1,030,000รวมท้ังส้ิน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา แบบ ผด.02

 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการศึกษา

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้คณะ 
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

40,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

        40,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา แบบ ผด.02

 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

กองการศึกษา P

2 โครงการจัดกิจกรรมอ าลา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้เด็กผ่านการเตรียมความพร้อม
 ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการศึกษา

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

กองการศึกษา P

3 โครงการจัดงานสายใยสาย
สัมพันธ์ครอบครัวของหนู

เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ  ได้รู้จัก
ความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

กองการศึกษา P

4 โครงการประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือเตรียมความพร้อมและท าความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปกครองของเด็กในปี
การศึกษาใหม่ เก่ียวกับนโยบายกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

กองการศึกษา P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษาตามท่ีระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยก าหนด

813,450 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

กองการศึกษา P P P P

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
เล็กในศูนย์ฯและนักเรียน ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย
ตามนโยบายรัฐบาล

8,782,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ และ
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา P P P P

   9,665,650รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี แบบ ผด.02

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการ 5 ส เพ่ือให้ส านักงานเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด
สวยงามท้ังการจัดส านักงาน
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน

30,000 อาคารส านักงาน
เทศบาลฯ

ส านักปลัดฯ P

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน
จ้าง ได้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการท างานแบบใหม่

300,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

ส านักปลัดฯ P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือให้
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เล็งเห็นความส าคัญของวัน 
เทศบาลและการได้ร่วมกันท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

10,000 ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

4 โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

จัดอบรมให้กับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ได้รับการพัฒนาสติ การประพฤติ
ปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมและน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

30,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

ส านักปลัดฯ P

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ผู้น าชุมชน

เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีความรู้เบ้ืองต้น
ด้านกฎหมายน าไปแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนได้

12,000 ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัด 
(งานนิติการ)

P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอโชคชัย 
จังวัดนครราชสีมา

จ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 
เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางในการให้ค า
ปรึกาหรือแนะน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ

     11,000.00 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ส านักปลัดฯ P P P

7 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพ่ืออุดหนุนการประปา การไฟฟ้า 
องค์การจัดการน้ าเสีย

     10,000.00 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P

8 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ืออุดหนุนให้ส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน

     10,000.00 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P

9 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เพ่ืออุดหนุนให้กับ กลุ่มชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ

     10,000.00 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P P P

รวมท้ังส้ิน 423,000      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี แบบ ผด.02

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
ให้กับ อปพร.

200,000 ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

P P P

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพ อปพร.
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อปพร.ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

100,000 ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

P P P

3 โครงการลดอุบัติภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล

เพ่ือให้บริการปราชนผู้ใช้เส้นทาง
ในช่วงเทศกาล

70,000 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการวัน อปพร. เพ่ือให้ อปพร.ได้ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

10,000 ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

P

รวมท้ังส้ิน 380,000      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน แบบ ผด.02

 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
 งบประมาณ

 (บาท) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพ่ือปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน

100,000 ภายในบริเวณ
ส านักงาน

เทศบาลต าบล
โชคชัย

กองช่าง P P P

รวมท้ังส้ิน 100,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (แบบ ผ.02)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 (5 ธันวาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

30,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม       
พระชนมพรรษา พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)

จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

100,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

ท่ี โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                 



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
3 โครงการจัดงานวันเฉลิม   พระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี  (3 มิถุนายน)

จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

30,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

4 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จัดกิจกรรมน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5      
 ท่ีทรงมีต่อการปกครองท้องถ่ิน
ไทยอันน าไปสู่การวาง รากฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

10,000 เทศบาลต าบลโชคชัย ส านักปลัดฯ P

5 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จัดกิจกรรมวางพานพุ่มเพ่ือเป็น
การระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5

10,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

6 โครงการเฉลิมฉลองชัยอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน

จัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงวีรกรรม
อันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารี 
และชาวเมืองนครราชสีมาท่ีต่อสู้
รักษาผืนแผ่นดินไทย

50,000 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัด P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                 



งบประมาณ
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
7 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

50,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 
สิงหาคม)

จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

20,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ส านักปลัดฯ P

       300,000รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา แบบ ผด.02

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
งบประมาณปี

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่าง
ชุมชน และเทศบาล

40,000 ลานอเนกประสงค์
หน้าเทศบาลต าบล
โชคชัย

กองการศึกษา P

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาให้เด็ก
เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป

20,000 ลานอเนกประสงค์
หน้าเทศบาลต าบล
โชคชัย

กองการศึกษา P

3 โครงการเด่ินย้ิมกระโทกโชค
ชัย ด๋ี...ดอกเด่

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนส านีกรัก
บ้านเกิดและได้แสดงศักยภาพ

30,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

4 โครงการประชุมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือด าเนินการคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่
 เพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
และติดตามสรุปผล

10,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P P P P

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

สถานท่ีท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณปี
2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่างๆ
และสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน

50,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

6 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงออกในด้านต่างๆ

50,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

7 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการและเสริมทักษะ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากของจริง ได้รับประสบการณ์
จริง เพ่ือให้เด็กมีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล

20,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

8 โครงการอบรมผลิตส่ือเพ่ือ
ประชาสมพันธ์

เพ่ือให้สภาเด็กได้เพ่ิมศักยภาพใน
การจัดท าส่ือ เพ่ือจัดท าส่ือวีดีทัศน์
เผยแพร่บุคคลภายนอก

10,000 สถานท่ีท่ีระบุใน
โครงการ

กองการศึกษา P

        230,000รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)
งบประมาณปี

2565
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท า
กิจกรรมทางศาสนาวันข้ึนปีใหม่
ร่วมกัน

40,000 ลานอเนกประสงค์
หน้าเทศบาลต าบล
โชคชัย

กองการศึกษา P

2 โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระ
โทก ลอยกระทงโชคชัย

เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนร่วม  
สืบสาน และอนุรักษ์การสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงของไทย

200,000 ลานอเนกประสงค์
หน้าเทศบาลต าบล
โชคชัย/บึงกระโทก

กองการศึกษา P

3 โครงการส่งเสริมประติมากรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมงานประติมากรรม    
  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและสืบทอด
งานด้านพุทธศิลป์

1,000,000 ลานอเนกประสงค์
หน้าเทศบาลต าบล
โชคชัย

กองการศึกษา P

4 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ย้ิม
ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงาม ตาม
กาล"

เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส านึก
ให้กับคนในสังคม ได้รู้จักมารยาท
ไทย และศาสนพิธี

10,000 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโชคชัย

กองการศึกษา P

   1,250,000รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
สถานท่ีท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แบบ ผด.03

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน          
จ ำนวน 1 ตัว (ส ำหรับ
พนักงำนจ้ำง)

4,500           ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

ส ำนักปลัด P

2 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 
ตัว (ส ำหรับข้ำรำชกำร)

12,000          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

ส ำนักปลัด P

3 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 
ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อนำที
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

180,000        ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

ส ำนักปลัด P

4 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

เคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ัง
หรือแบบแขวน ( ระบบ 
INVERTOR) ขนำด 
36,000 BTU จ ำนวน 2 
เคร่ือง

108,400        ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

ส ำนักปลัด P

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโชคชัย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

 - ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 
จ ำนวน 10 ตู้                
  - ตู้เหล็กเอกสำรแบบ
บำนเล่ือน ขนำด 4 ฟุต 
จ ำนวน 2 ตู้

74,000          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองคลัง P

6 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร แบบ 2
 บำน จ ำนวน 2 หลัง

11,800          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ
(งำนบริหำร

ท่ัวไปเก่ียวกับ
กำรศึกษำ)

P

7 ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

พัดลมติดผนัง ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 18 น้ิว 
จ ำนวน 10 เคร่ือง

25,000          ศพด. กองกำรศึกษำ
(งำนระดับก่อน

วัยเรียนฯ)

P

415,700       รวม



2.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร แบบ ผ.03

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์
กำรเกษตร

เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 
จ ำนวน 4 เคร่ือง

53,400          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

ส ำนักปลัด 
(งำนป้องกันฯ)

P P P P

53,400         

3.ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ แบบ ผ.03

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือ
กำรแพทย์

เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบ
ดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

20,000          ศพด. กองกำรศึกษำ
(งำนระดับก่อน

วัยเรียนฯ)

P

20,000         

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง แบบ ผ.03

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง

รถบบรทุกขยะ ชนิด  6ล้อ
 ขนำดควำมจุ 6 ตัน แบบ
อัดท้ำย จ ำนวน 1 คัน

2,400,000     ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองสำธำรณสุข P P P

2,400,000     

5.ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน แบบ ผ.03

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์
โรงงำน

สว่ำนไขควงไฟฟ้ำชนิดไร้
สำย ขนำด 18 โวลต์ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

9,000           ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองช่ำง P

9,000          

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผ.03
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี
 2(จอภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)

30,000          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองช่ำง P

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 
ขนำด 800 VA จ ำวน 1 
เคร่ือง

2,500           ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองช่ำง P

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จ ำนวน 2 ตัว

6,000           ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองช่ำง P

38,500         

7.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ แบบ ผ.03
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

โครงกำร/กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ค่ำจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 

ขนำด 18 น้ิว จ ำนวน 1 
เคร่ือง

35,000          ส ำนักงำน
เทศบำลฯ

กองช่ำง P

35,000         

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565




